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Ρέθυμνο  26/03/ 2014 
Αρ. Πρωτ.   32 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Εταίρος για τις Ενέργειες 

Δημοσιότητας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», η οποία είναι 

δικαιούχος της πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ», που  έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», 

κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» και συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) 

έχοντας υπόψη : 

 την από 24/03/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού 

Κέντρου  

 την με αριθμό πρωτ. 4353/10-8-2012 Απόφαση Ένταξης Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 2007-2013», της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 

Κρήτης. 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πλήρωση μιας θέσης, ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για το χρονικό διάστημα από 20 -04-2014 έως 

12-09-2014 με δυνατότητα παράτασης,  για την υλοποίηση των δράσεων που έχει αναλάβει 
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ως εταίρος στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα : 

 

Γενικά προσόντα πρόσληψης  

Ι. Να είναι Έλληνες πολίτες 

Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει 

παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και 

πολίτες των λοιπών Κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 

Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για 

την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής 

γλώσσας [τηλ. (2310) 459101 και (210) 3443384]. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο 

πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54 006, Τηλ. 2310/997571-72-76), 

το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή 

σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν 

την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή 

της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως. 

II. Ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ορίζεται το 21ο και  ανώτερο το 65ο. 

III. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

IV. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του 

διορισμού: 

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 
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β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία 

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή 

εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο 

χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. 

ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο 

προηγουμένων. 

στ) Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει 

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατ’ αναλογία 

του άρθρου 5 του Ν.2683/1999. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. ΠΕ/ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και 

ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 

Ανάπτυξης ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και 

Οργανισμών ή  Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και 

Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων) ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ή  

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
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ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 

τίτλος της ημεδαπής  ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άνεργος με δελτίο ανεργίας σε ισχύ 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 

υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής της ημεδαπής ή 

ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής) ανεξαρτήτου ειδικότητας 

2. Άνεργος με δελτίο ανεργίας σε ισχύ  

3. Πτυχίο δημοσιογραφίας (ΙΕΚ- Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών, φορέα μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης κ.α.) 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 

υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής της ημεδαπής ή 

ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής) ανεξαρτήτου ειδικότητας. 

2. Άνεργος με δελτίο ανεργίας σε ισχύ  

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων στα οποία συμπεριλαμβάνεται και 

συνέντευξη. Τα κριτήρια έχουν ως εξής : 

ΑΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1 Χρόνος ανεργίας 

200 μονάδες για 4 
μήνες ανεργίας  

75 μονάδες ανά μήνα 
άνω των 4 μηνών και 
μέχρι 12 μήνες 

2 
Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης 
οικογένειας 

50 μονάδες για κάθε 
τέκνο 

3 
Ανήλικα τέκνα  

30 μονάδες για τα 
δύο πρώτα τέκνα  και 
50 για το τρίτο τέκνο. 

4 
Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας 

50 μονάδες για κάθε 
τέκνο 
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5 

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών 

οι μονάδες του 
βασικού τίτλου με 2 
δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζονται 
με το 40 

6 
Εμπειρία 

7 μονάδες ανά μήνα 
εμπειρίας και έως 60 
μήνες 

7 Τεκμηριωμένη γνώση Χειρισμού Η/Υ  

7.1 
στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου 80 μονάδες 

7.2 

στα αντικείμενα α) επεξεργασίας 
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων 
και ε) βάσεων δεδομένων 100 μονάδες 

8 Συνέντευξη (Εξετάζεται κυρίως η ικανότητα επικοινωνίας) 

 ΑΡΙΣΤΗ 600 μονάδες 

 ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ 400 μονάδες  

 ΚΑΛΗ 200 μονάδες 

 ΜΕΤΡΙΑ 100 μονάδες 

 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 0 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν : Για τίτλους 

Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για 

την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής 

Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει 

της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα 

επαγγέλματα αρμοδιότητας του “Σ.Α.Ε.Ι.”, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 

και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.).Η ως 

άνω Πράξη ή Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το 

πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο , απαιτείται 
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βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να 

καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

2. Ως εμπειρία θεωρείται η απασχόληση σε αντικείμενο παρεμφερές με τα καθήκοντα 

που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Ενδεικτικά αναφέρονται η 

απασχόληση σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, γραφείων τύπου, τμήματα δημοσίων 

σχέσεων,  κ.α. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά : 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Βιογραφικό σημείωμα. 

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών 

4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου δημοσιογραφίας (όπου απαιτείται) 

5. Για τους άντρες Απολυτήριο στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό). 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα ΙV (γενικά προσόντα πρόσληψης: εδάφια 

α,β,γ,δ,ε). 

7. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας (όπου απαιτείται και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο Β.2) 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

2. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής : 

2.1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισης. 

2.2. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία 

να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα 

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

2.3. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να 

προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της 
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παροχής της. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της 

βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να 

προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα , από την οποία 

να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

3. Πιστοποιητικό που να τεκμηριώνει τον χειρισμό Η/Υ (σύμφωνα με το συνημμένο 

παράρτημα) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά, η αίτηση του 

υποψήφιου απορρίπτεται. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση 

υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 

Ρεθύμνου κατά το χρονικό διάστημα από 26/3/2014 έως και 10/4/2014 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικώς στη παρακάτω διεύθυνση, ως 

συστημένες. Όσες αιτήσεις υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν 

μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. 

Διεύθυνση : 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου 

Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς 6.  74100 Ρέθυμνο 

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π.: …………. 

Προσοχή – η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται ή εφόσον παραληφθούν θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αποσφραγίζονται  

Η πρόσκληση καθώς και υπόδειγμα αίτησης διατίθενται από τα γραφεία του 

Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου καθώς και από το site : www.topsa.akomm.gr  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

http://www.topsa.akomm.gr/


           

 
Εταίρος  

 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

   

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των ενδιαφερομένων θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία 

έχει ορισθεί από το ΔΣ του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου και διακρίνεται στα παρακάτω 

στάδια : 

1. Έλεγχος της πληρότητας των υποχρεωτικών δικαιολογητικών 

2. Βαθμολογία των αιτήσεων   

3. Συνέντευξη των υποψηφίων 

Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η επιτροπή επιλογής επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων που έχουν την 

απαιτούμενη πληρότητα των δικαιολογητικών, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων (όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της 

οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 

ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας).  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) 

γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα 

βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης 

οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, 

εμπειρία, γνώσεις Η/Υ) καθώς και από την διαδικασία της συνέντευξης. 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 

που έχει τις περισσότερες μονάδες στην συνέντευξη και αν αυτές συμπίπτουν αυτός που 

έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, 

αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο 

(αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα 

κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

4. Στην περίπτωση που η βαθμολογία της συνέντευξης είναι 0 (ανεπαρκής) τότε η αίτηση 

απορρίπτεται ανεξάρτητα από την βαθμολογία της στα υπόλοιπα κριτήρια.  

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το ΔΣ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου. 



           

 
Εταίρος  

 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

   

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργατοϋπαλληλικό 

Κέντρο Ρεθύμνου στα τηλέφωνα 28310-22332 και ώρες 10:00 έως 14:00. (κα Ελένη 

Γιουκάκη) 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» www.topsa.akomm.gr, για χρονικό διάστημα από 26/3/2014 έως και 

10/4/2014 

 
Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου 

 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΝΟΣ 
 
         
   

http://www.topsa.akomm.gr/

